Freizeitanlage Bäckeröd - Informace pro návštěvníky – sezóna 2022
Naše letošní sezóna začíná 20.05.2022
Bohužel je mimo provoz vytápění bazénu a doposud se nám nepodařilo ho zprovoznit, proto
v letošní sezóně nebude bazén vyhříván.

Otevírací doba:
Denně od 10:00 – 19:00 hodin
Sobota, neděle a ve svátek od 9:00 – 19:00 hodin
Kvůli chybějícímu vyhřívání bazénu platí následující ceník:
Dospělí:
Denní vstup:
Desetidenní vstup:
Sezonní vstupné:

2,50 €
20,00 €
30,00 €

Děti od 6 let a mládež do 18 let:
Denní vstup:
1,50 €
Desetidenní vstup:
12,00 €
Sezonní vstupné:
15,00 €
Rodinné vstupné:
Plati v případě návštěvy nejméně dvou rodinných příslušníků od 6 let. Toto vstupné bude prodáváno jako sezónní permanentka pro
každého člena zvlášť a cena bude ponížena o 50%.
Děti mladší 6 let v doprovodu dospělého mají vstup zdarma!
Desetidenní, sezónní a rodinné zvýhodněné vstupné platí jen v sezóně 2022, není možné je převádět do následujícího roku.
Vstup do areálu:
Vstup do areálu je monitorován kamerami.
Návštěvníci budou procházet turniketem, který zaeviduje jejich počet.
Pro osoby s příznaky nebo prokázanou infekcí SARS-CoV-2 je do areálu vstup ZAKÁZÁN.
Pro vstup do areálu není nutný negativní test na COVID-19, pokud toto nezmění vládní nařízení.
Pokud návštěvník pocítí příznaky infekce, je povinen neprodleně areál opustit.
Doporučené užívání ochrany úst a nosu:
V místě vstupu a odchodu z areálu, cestou k převlékacím kabinám, k toaletám a k restauračnímu zařízení a je doporučeno
používat ochranu úst a nosu.
V bazénu, ve frontě na klouzačky a na louce mezi návštěvníky:
kteří nepatří do společné skupiny je povinnost dodržovat 1,5 m rozestup.
Dětské, sportovní hřiště a Vitalpark
je přístupný bez omezení v případě dodržování hygienických pravidel a rozestupů.
Kiosek s občerstvením a přilehlá
restaurace jsou pochopitelně v sezóně otevřeny a Rosi s Jochenem se moc těší na vaši návštěvu.

Aktuální počet návštěvníků a další důležité informace naleznete na www.waidhaus.de.

Těšíme se na vaši návštěvu, jste nám vítanými hosty a přejeme vám, vaší rodině a vašim přátelům mnoho klidných a
bezstarostných hodin prožitých v našem krásném areálu.
Waidhaus,02.05.2022
MARKT WAIDHAUS

Markus Bauriedl
Starosta

